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Pääluottamusmies Timo Peippo postilakosta:

- Lakko ei ole hyväksi meille kenellekään

–

Hienoa on, että saatiin
kaikkia työntekijöitä koskeva sopimus. Lakko tuo
tullessaan aina ikäviä asioita ja
ensimmäinen on työnjohdolle
maksetut palkkiot, kun olivat
suorittavassa työssä. Tämä aiheuttaa närää niin työntekijöitä kuin asiakkaita kohtaan.

tekijät ja työnantaja pääsivät
sopuun. Poliittinen vääntö asian ympärillä kuitenkin jatkuu.

Näin totesi Posti- ja logistiikka-alan unionin Pohjois-Savon
alueen pääluottamusmies Timo Peippo pian postilakon
päätyttyä. Hänen mukaansa
omistajaohjaus on ollut hakoteillä tässä 700 henkilöä koskevassa riidassa.

”Pääministeri Antti Rinne
syytti Postia siitä, ettei se informoinut 700 pakettilajittelijan
siirrosta uuteen työehtosopimukseen. Rinne totesi eduskunnan kyselytunnilla, ettei
Posti noudattanut omistajaohjausministeri Sirpa Paateron
kieltoa”. (YLE 28.11.).

”Postin riita ratkesi, mutta
edessä on jälkipyykki – Rinteen ja Paateron tarinat kohun
eri vaiheista eivät kaikilta osin
täsmää”. (YLE 27.11.).

– Siinä on yksi iso asia, joka
näkyy niin henkilöstössä kuin
suuressa yleisössä. Paljon jää
avoimia kysymyksiä, että kuka
ja milloin puhu ja teki mitä?
– Töitä on kuitenkin tehtävä
ja pyrittävä tulemaan toimeen
keskenämme. Toivon asiakkailta ymmärrystä siihen, että
postisuman purku vie aikaa.
Nyt alkaa työ opetella uusi
sopimus ja miten sitä yhdessä
tulkitsemme.
Postin työntekijöiden marraskuun 11. päivänä alkanut
ja runsaat kaksi viikkoa kestänyt lakko sai puoli valtakuntaa
polvilleen. Posti- ja logistiikkaalan unioni PAU ei purematta
niellyt Postin hallituksen syyskuista päätöstä, jonka mukaan
noin 700 pakettilajittelijaa siirrettiin liikkeenluovutuksella
Postin tytäryhtiön Posti Palvelut Oy:n palvelukseen. Näin
heidän työehtosopimuksensa
vaihtui PAU:n työehtosopimuksesta Teollisuusliiton piiriin; tätä postilaiset eivät siis
hyväksyneet.
Postilaisten työtaistelu päättyi 27. marraskuuta, jolloin
PAU ja PALTA (Palvelualojen

Lakkopäiviä takana viikon verran ja postilaisten ilmeet sen mukaiset. Vasemmalla luottamusmies Juha-Pekka Hakulinen,
PAU:n Pohjois-Savon alueen pääluottamusmies Timo Peippo ja varaluottamusmies Markku Tuovinen.
työnantajat ry) pääsivät monien vaiheiden jälkeen kiistasta
yhteisymmärrykseen.

Vuokratyövoimaa ei
pitäisi käyttää lakon
aikana
Pääluottamusmies Peippo,
luottamusmies
Juha-Pekka
Hakulinen ja varaluottamusmies Markku Tuovinen antoivat Petosen Lehdelle haastattelun, kun lakkoa oli kestänyt
viikon päivät. Luottamusmiehet olivat ymmärrettävästi
tuohduksissaan.
– Posti ilmoitti työtaistelun
alkaessa, että lakonaikaista
vuokratyövoimaa olisi vain
kymmenen prosenttia. Ainakin täällä Kuopiossa tuo luku
todennäköisesti ylittyi. Näke-

PÄÄKIRJOITUS

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistyksen vuosi on jälleen ollut
toiminnantäyteinen. Petosen
Kevättapahtuma keräsi Pyörön torille toukokuisena lauantaina jopa 1200
kävijää. Petosen Hölkkään osallistuttiin yhteistyössä Petosen Nallejen
kanssa sateisessa syyssäässä, joka ei
kuitenkaan juoksijoita ja saappaanheittäjiä tuntunut haittaavan. PPAYpäivänä toimme asukasyhdistyksen
toimintaa esille kahvion herkkulounaan ja lapsille järjestetyn askartelun ohessa. Olemme myös tehneet
yhteistyötä S-kauppiaan kanssa jal-

myksemme mukaan työnantaja on tässä kohtaa rikkonut
lakia, kun he vain ilmoittivat
käyttävänsä vuokratyöläisiä,
toteaa pääluottamusmies Peippo. Hänen näkemykseensä yhtyvät myös Hakulinen ja Tuovinen.
– Jos pakettipuolella on normi-iltana töissä 15-16 henkilöä, niin joinakin iltoina siellä
oli lakon aikaan työskennellyt
käytännössä sama miehitys.
700 henkilön siirrossa työntekijäpuolta ei ole kuultu lainkaan, sanoo luottamusmies
Hakulinen.
Varaluottamusmies Tuovinen lyö lisää löylyä
kiukaalle:
– Käsitykseni mukaan Posti
alkoi kouluttaa vuokratyövoimaa jo viime keväästä lähtien.

Ehkäpä näin haluttiin valmistautua myös mahdollisten lakkotilanteiden varalle.
– Vuokratyöläisten määrä
kasvoi keväällä räjähdysmäisesti. Mitä lähemmäksi tultiin
TES:n loppumista, niin SOL:n
porukkaa oli töissä pilvin pimein.
Pääluottamusmies Peippo on
samoilla linjoilla. Hänen mukaansa Posti on luonut järjestelmän, jossa työskentelee kahden kerroksen väkeä.
– Siellä on töissä ihmisiä, jotka ansaitseva PAU:n työehtosopimuksen mukaista palkkaa
ja sitten on Teollisuusliiton
sopimuksen mukaisesti ansaitsevat työntekijät. Tuntipalkoissa on melkoiset erot. Joillekin

Meidän kaikkien Petonen
kautumalla S-market Petosen aulaan kahvittelujen merkeissä. Lisäksi
matkan varrella mukaan tuli uusia
yhteistyökumppaneita yllättävistäkin
suunnista.
Petosen Lehti täytti hulppeat 30
vuotta, ja juhlistimme sitä erilaisilla lehden ja alueen historiaa käsittelevillä jutuilla. Ehkä kaikkein
hienoimpana saavutuksena saimme valmiiksi asukasyhdistyksen
30-vuotisjuhlahistoriikin lähes kahden vuoden puurtamisen päätteeksi. 14.12.2019 järjestämme Petosen

vapaa-ajantiloissa Pinarilla perinteisen, kaikille avoimen ja maksuttoman Joulutapahtuman, jonne toivotaan runsaasti kävijöitä. Seuraavalla
viikolla, 18.12. valmistaa kahviomme
jälleen herkullisen jouluisen noutopöydän, josta onkin mukava rauhoittua joulutauolle. Uudelle vuosikymmenelle asukasyhdistys starttaa
lomien jälkeen maanantaina 14. tammikuuta.
Kerhot Pinarilla jatkavat aktiivisina
ja asukasyhdistyksen hallitus uudella
kokoonpanolla. Perinteiset Petosen
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on maksettu palkkoja, joita ei
löydy sen enempää PAU:n työehtosopimuksesta kuin Teollisuusliitonkaan sopimuksesta.
Aika eriskummallinen tilanne.

”Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjolan mukaan Postille ei ole esitetty
suullisesti eikä kirjallisesti, että omistaja eli valtio vastustaisi pakettilajittelijoiden siirtoa
Posti Palvelut Oy:lle. Pakettilajittelijoiden siirrolla oli omistajaohjauksen tuki, Paatero
sai tiedon hyvissä ajoin”. (YLE
29.11.).

Poliittinen vääntö
jatkuu

”Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero on
jättänyt eropyyntönsä pääministeri Antti Rinteelle. Paatero
on myös ilmoittanut olevansa
sairauslomalla 13. joulukuuta
asti.

Uutiskuvissa nähtiin postilaisten mielenosoituksia ja
kylttejä, joissa väitettiin palkkojen puolittuvan, mikäli Posti
saa tahtonsa läpi. Peipon mukaan tämä ei ihan pitänyt paikkaansa.

Pääministeri Antti Rinne
kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa tänään. Rinteen mukaan
eropyyntöä ennen ministerit
keskustelivat puhelimitse siitä,
miltä tilanne Paateron osalta
näyttää.” (MTV 29.11.)

– Jos ajatellaan että työntekijältä jää yö –ym. lisät pois, niin
tulojen menetykset ovat melkoisia, täsmentää Peippo.

"Pääministeri Antti Rinne
jätti eronpyyntönsä tasavallan
presidentti Sauli Niinistölle."
(YLE 3.12.).

Näiltä menetyksiltä kuitenkin vältyttiin, kun Postin työn-

Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Kevät- ja Joulutapahtumat järjestetään jälleen yhdessä lukuisien yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuoden
aikana toteutamme mahdollisuuksien mukaan myös pienempiä tapahtumia ja osallistumme myös muiden
järjestöjen tapahtumiin, esimerkiksi
Petosen Hölkkään syksyllä.
Vakiintuneita yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Pinarin
nuorisotoimi, Petosen asukastupa
Kotikulma, Avoin Päiväkoti, Kuopion Eläkkeensaajat, Pitkälahden Puutarhakerho, Kallaveden seurakunta,
Tukikohta-seurakunta, Niiralan Kulma, Petosen Nallet, Tikki-Miettinen,

Petosen Apteekki sekä useat muut
asukastoimintaa tukevat järjestöt ja
yritykset.
Summa summarum, asukasyhdistys kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan ja tukijoitaan. Ilman teitä
yhdistyksen toiminta ei olisi mahdollista niin laajana kuin se nykyään
toimii. Toivotamme kaikille Petosen
Lehden lukijoille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! Tehdään
yhdessä ensi vuodesta vielä tätäkin
vuotta upeampi!
PPAY:n väki

Ilmoitushinnat 2019: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin lisätään ALV.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:

Ilmestyy seuraavan kerran 4.3.2020
Aineistot viimeistään 25.2.2020

petosenlehti@ppay.fi

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio

ISSN 1237 2013 - 31. vuosikerta

PETOSEN LEHTI 30 VUOTTA • Petosen Lehti • Keskiviikko 11.12.2019

3

4

Petosen Lehti • Keskiviikko 11.12.2019 • PETOSEN LEHTI 30 VUOTTA

Hyvää joulua kaikille
Petosen lehden lukijoille
armon vuonna 2019!

J

oulun valot näkyvät pimeässä luonnossamme ja kaupungissamme muistuttaen
itse joulun aiheesta. Jumala
syntyi maailman pimeyteen
tuomaan valon. Rauha on tullut rauhattomuuteen. Lepo
levottomuuteen. Kaikki on
hyvin. Kyllä me kaikesta elämässämme selviämme!
Miten lienee vuotesi kulunut
ja kuinka elämäsi rakentunut?
Jouluna me kaikki tavalla tai
toisella saamme kiittää elämästämme ja niistä rakkaistamme,
jotka elämäämme ovat jakamassa.
Vietätkö joulusi yksin tai
yhdessä? Vietä se levollisin
mielin. Tänä vuonna muistelemme joulua 80 vuotta sitten

sodan ja pelon keskellä. Silloin
elettiin suuressa epävarmuudessa. Kuinka meille kansana
ja valtiona käy? Miten me selviämme hengissä? Silloinkin
laulettiin lepoa ja rauhaa kaivaten Enkeli taivaan virttä uskossa ja Jumalaan luottaen.
Tervetuloa kirkkoon adventin aikana ja aattona sekä
joulupäivänä laulamaan: ”Nyt
Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon poikansa. Siit enkelitkin
riemuiten veisaavat hälle kiitoksen.”
Siunattua uutta vuotta 2020!
Matti Pentikäinen
Kallaveden seurakunta
Kirkkoherra

Kristus syntyy – kiittäkää!

K

ristuksen syntymäjuhla
on kaikkien kristillisten juhlien äiti. Jouluna saamme lahjoista parhaimman; Jeesus Kristus syntyy
maailmaan. Syntymällä maailmaan Kristus antoi meille uuden mahdollisuuden elää Jumalan yhteydessä.
Meille pohjoisen asukkaille
joulu tuo valon ja kirkkauden
pimeyden keskelle. Joulun lähestymistä ei voi olla huomaamatta. Siitä pitävät huolen jo
kauan ennen joulua alkavat
joulumainokset, joulumusiikki ja pikkujoulukausi. Lehdissä
neuvotaan kuinka välttää joulustressiä. Saattaa käydä niin,
että olemme kyllästyneet koko
joulutouhotukseen ennen kuin
varsinainen juhla alkaa.
Kirkkovuosi tarjoaa toisenlaisen mahdollisuuden valmistautua jouluun. Ortodoksisen
perinteen mukaan juhlaan valmistautuminen alkaa hyvissä
ajoin, 40 päivää ennen joulua.
Silloin alkaa joulupaasto, jota
kestää aina jouluaattoon saakka.
On hyvä muistaa, että joulua
on odotettu jo ennen ajanlaskumme alkua. Se voi antaa uuden näkökulman omien joulukiireidemme keskellä. Joulua
edeltävät sunnuntait kantavat
nimiä pyhien esi-isien ja pyhien isien sunnuntait. Ne joh-

dattavat meidät Vanhan Testamentin aikaan. Kristuksen
syntymä oli Vanhan Testamentin täyttymys ja siitä alkoi Uusi
liitto, johon meidät kristityt on
kasteessa liitetty.
Jeesuksen syntyminen maanpäälle on historiallinen tapahtuma, mutta sen vaikutukset
iankaikkisia. Pyhä Maksimos
Tunnustaja (k. 663) opettaa:
”Kristuksessa vaikuttaa ajallisen ja iankaikkisen ykseys.
Jumala toimii historiassa ja Jumalan Valtakunta on ihmisissä mahdollisuutena. Se ei ole
vain jotakin tulevaa vaan läsnä
olevaa ja toimivaa iankaikkisuutta.” Kristittynä eläminen
on elämää yhteydessä Kristukseen, osallistumista hänen elämäänsä.

pumpun salpaajilla. Kaikkiin
ryhmiin kuuluvia lääkkeitä voi
ostaa ilman reseptiä. Suklaa
voi aiheuttaa närästystä, joten
koko rasiaa ei siis kannattaisi

syödä kerralla loppuun. Mikäli wc-tilanne on edennyt jo
”poksauta verisuoni päästäsi”vaiheeseen, kannattaa kokeilla
lenkkeilyä tai luumun syöntiä.

- Makrogoli- valmisteet ovat
paksusuolen nestettä lisääviä
lääkkeitä, joita voi käyttää sitkeään ummetukseen. Lääkevalmisteissa on saatavilla myös
laktuloosi- valmisteita, jotka
sitovat nestettä suolistossa ja
siten pehmentävät vatsaa.

- On olemassa valmisteita,
jotka pilkkovat suoliston kaasukuplia pienemmiksi ja helpottavat oloa, Sariola vinkkaa.
Varmasti ihan suositeltavaa,
ainakin jos viettää joulunsa
muiden seurassa. Vanhakansa
sen jo osasi neuvoa :”Pierua ei
tule pidättämän, muttei liikaa
lähettämän.”

Voimakkaat tuoksut,
eksoottiset maut

- Närästys on ehkä yleisin
jouluajan vaiva, johon haetaan
helpotusta, vahvistaa farmaseutti Greta Sariola Petosen
Apteekista.
Närästysoireita voidaan lievittää happolääkkeillä eli antasideilla, mahan limakalvon
suoja-aineilla,
histamiinin
H2-salpaajilla sekä protoni-

Taikka ennaltaviisaasti varata
jo ennen joulua kotiapteekkiin
ummetusta lievittävää valmistetta.

Myös vatsan turvotuksen
ja ilmavaivojen helpotukseen
löytyy onneksi apua apteekin
hyllyltä.

Pyroosi, constipatio
ja flatulenssi

Petosen Apteekin farmaseutti Greta Sariola lohduttaa jouluvaivoista kärsiviä, että apteekki on auki vielä aattona ja jälleen tapaninpäivänä.

Jouluikonin keskuksena on
pimeä luola. Pyhä Gregorios
Nyssalainen vertaa pimeää
Kristuksen syntymäluolaa synnin pimentämään maailmaan,
jossa loistaa totuuden Aurinko.

isä Timo Honkaselkä
Kuopion ortodoksinen seurakunta

Jeesus ei syntynyt maailmaan
kuten kuningas, vaan vaatimattomissa olosuhteissa Betlehemissä. Maailmalla ei ollut
tarjota hänen syntymäpaikakseen muuta kuin eläinsuoja.
Itäisessä perinteessä syntymäpaikkana on perinteisesti pidetty luolaa, eläinsuojaa, joka
on kuvattu syntymäpaikaksi myös jouluikoniin. Juhlan
veisussa kerrotaan jouluyön
tapahtumista näin: ”Tänä päivänä Neitsyt yliolennollisen
synnyttää, ja maa tarjoaa luolan lähestymättömälle. Enkelit
paimenten kanssa ylistystä veisaavat. Tietäjät tähden mukana

Joulu käy terveyden päälle
J
ouluruoka on yksi pyhien
ehdottomista kohokohdista, jota on hartaudella odotettu ja valmisteltu. On kinkkua, laatikoita, rosollia ja lohta.
Välissä syödään suklaata ja saatetaan keittää kahvit. Osa nauttii palanpainikkeena viiniä tai
kotikaljaa. Kaiken ilon keskellä
keho alkaakin yllättäen oireilla ja pakottaa siirtämään joulupöytäistunnon toisenlaiseen
istuntoon. Jos siis kuuluu niihin onnekkaisiin, joiden vatsa
suostuu yhteistyöhön jouluisen sekametelisopan kanssa.
Vähemmän onnekkailla ruuansulatuselimistö närkästyy
ruokavalion ilotulituksesta ja
aloittaa itsekin sellaisen. Vaihtoehtoina ruuansulatuksella
on myös nostattaa närästyspolttelu tai aloittaa täyslakko.
Mikä siis neuvoksi, ettei joulu
mene pilalle vain sen takia, että tuo gastroenterologinen systeemi ei tunne pyhiä?

vaeltavat, sillä meidän tähtemme on syntynyt Lapsukainen,
iankaikkinen Jumala”.

”Kansa, joka asui pimeydessä,
näki suuren valon. Niille, jotka
asuvat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. ” (Matt.
4:16) Kristuksen syntymä merkitsee uuden elämän mahdollisuutta siellä missä Kristus saa
syntyä meissä.

Jouluna kotona vaanii muitakin terveysvaaroja. Monissa
juomissa ja herkuissa on erilaisia maustesekoituksia sekä
pähkinöitä, jotka voivat laukaista allergisen reaktion. Astmaoireista kärsivä ei toivo kotiinsa voimakkaasti tuoksuvia

joulukukkia, ja joulukuusikin
sisälle tuotuna voi laukaista
allergiaoireita. Tuoksua sisältävät kynttilät voivat nekin olla
herkistyneelle ärsyttäviä.
- Allergisten kannattaa varautua jouluun hankkimalla
riittävästi omaa allergialääkettään, sekä mahdollisesti anafylaktisen shokin ehkäisevän adrenaliinipiikin. Astmaoireiset
saavat helpotusta hengitysteitä
avaavasta suihkeesta. Lääkäriin on syytä mennä, jos kasvojen alue tai hengitystiet alkavat
turvota, neuvoo Sariola.
Myrkytysvaaran ehkäisemiseksi kotiin ei kannata hankkia
myrkyllisiä joulukukkia, jos
perheessä on pieniä lapsia tai
lemmikkejä. Jos taapero kuitenkin pääsee maistelemaan
epäilyttävää kasvia, kannattaa
aina olla yhteydessä myrkytystietokeskukseen toimintaohjeiden saamiseksi.
– Hiilitablettia ei kannata
automaattisesti tarjota myrkytyksiin, koska joissakin tapauksissa se saattaa vain pahentaa tilannetta, Sariola varoittaa.

Kuumaa ja jäätävää
Keittiössä kuumien peltien ja
levyjen kanssa touhutessa voi
joulumuorikin saada palovammoja. Kynttilät kannattaa pitää sellaisilla paikoilla, etteivät
uteliaat lemmikit ja lapsukaiset pääse polttamaan itseään.
Ensiapuna vammoihin tepsii
kylmällä vedellä huuhtelu. Ensimmäisen asteen palovamma

vahingoittaa vain ihon ulommaista kerrosta, jolloin ihon
punoittaa ja on kivulias. Toisen
asteen palovammassa iho on
laikullinen ja siihen voi nousta
rakkuloita. Jos palovamma on
kooltaan pienempi kuin kämmenen alue voidaan sitä hoitaa lievän palovamman tavoin.
Muussa tapauksessa on parasta
hakeutua lääkäriin.
- Palanut alue voidaan suojata palovammaan tarttumattomalla silikoniverkolla, Sariola
opastaa.
Eräs sukupolvelta toiselle
siirtyvä oppimisriitti saattaa
sekin osua juuri joulunpyhille. Siihen ei auta varoitukset ja
esimerkkitarinat. Tämä oppi
menee perille vain käytännön
riipaisevan kokemuksen kautta. Maagisesti kylmä, huurteinen metalli houkuttelee lasta
lipaisemaan kielellään. Ja ken
kutsun kuulee, saa valita seuraamuksen. Hätäinen repäisy
irti; iso pipi, iso itku. Tai sitten
itsehillintää vaativa avunodottelu; lämmintä vettä valutellaan ja kieli irtoaa; ei itkua.
Onneksi kieli on nopea parantumaan, jos sattuu kuulumaan niihin hätähousuihin.
Turvallista joulunaikaa!
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
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SawoHousen joulutapahtuma
oli todellinen yleisömenestys

K

uopio Live on kuopiolaisten yrittäjien alulle laittama Facebookryhmä, jonka tarkoitus on
tukea paikallista yrittäjyyttä.
Ryhmä järjesti talkoilla SawoHousen kartanoympäristössä
kokoperheen joulutapahtuman
23. -24.11.2019. Paripäiväisessä tapahtumassa oli runsaasti
ohjelmaa; joulukaraokea, miniponiratsastusta, Joulupukin
ja Upponallen vierailuja, musiikkiesityksiä sekä ulkopelejä
lapsille. Jouluostoksia varten
kellaritilaan oli rakennettu
upea joulutori, josta löytyi paikallisten yrittäjien myymiä
jouluisia herkkuja ja lahjatavaroita. Kartanon pihalta löytyi
myyntikojuja, joista sai nauttia
lämpimiä herkkuja.
- Tilaisuus onnistui yli odotusten. Olimme asettaneet
varovaisen kävijäarvion 5002000 henkilöä, joka ylittyi jo
lauantaina kahden ensimmäisen tunnin aikana. Koko
viikonlopun saldo oli lopulta
noin 10 000 henkilöä, iloitsee
SawoHousen
palvelujohtaja
Minna Sairberg.
Valtava kävijämäärä ruuhkautti luonnollisesti parkkialuetta ympäröivien lähialueiden
kadunvarret. Tilanteeseen oli
varauduttu jo etukäteen, sillä
paikalle oli järjestetty bussikuljetus keskustasta ja lisäksi

Sirkustaiteilija Salima Peipon tulitaide-esitys pimenevässä illassa
oli yksi mieleenpainuvimmista hetkistä joulutapahtumassa.
Kuopion kaupungin pysäköinninvalvonnasta oli saatu luvat
kadunvarsipaikoitukseen Yötarhantielle.
Asiakaspalautteissa toivottiin
tapahtumalta pidempää kestoa
aukiolon osalta, eli tapahtumaa alkamaan jo perjantaina,
ja yksittäisten myyjäispäivien
kestoa ajallisesti vähän pidemmäksi. Kehuja saivat niin upeat
puitteet, jouluinen tunnelma
kuin asiakaspalvelijoiden iloinen asenne. Se, että lahjakkaat
nuoret pääsivät esiintymään
musiikin parissa, koettiin ilon
aiheeksi.

- Olemme tyytyväisiä ja ehdottomasti haluamme jatkoa
tämän kaltaisille tapahtumille
tässä kiinteistössä, Sairberg vakuuttaa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kalle Lillinen

Toivotamme asiakkaillemme
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Pinarin kerhoista mielekästä
tekemistä ja hyvää seuraa
en tuhansia sivuja kirjoja kuukaudessa ja marjastan, kertoo
kerhoaktiivi Eini Liljavirta
hengästyttävästä harrastemäärästään.

Omaan jouluun Liljavirta valmistautuu yleensä tekemällä joulukortit itse, mutta postin lakkoilu on tänä vuonna jarrutellut valmisteluja.

P

inarin kokoushuoneen
pöydälle on levitettynä
otos taidekerhon tuotoksia; upeita akvarelliteoksia kauniine lintuineen, eläimineen ja
maisemineen. Taidekerho toimii nyt kolmatta vuotta. Jokainen kerholainen saa valita tapansa luoda ja tuo myös omat
välineet mukanaan. Kerhotilan
pitkille pöydille mahtuu hyvin
levittämään työvälineet ja toteuttamaan vaikkapa vesiväritöitä tai akryylimaalauksia.
Kerhon tuotoksia on myös tarkoitus laittaa esille taloon lähitulevaisuudessa.

- Kymmenisen vuotta sitten
jäin leskeksi ja aloin etsiä päiviini jotain tekemistä. Koiran
kanssa kävelyillä tutustuin paikallisiin ihmisiin ja aloin ottaa selvää Pinarilla toimivista
kerhoista. Siitä se sitten lähti.
Nyt olen mukana askartelu- ja
taidekerhoissa sekä tuolijumpassa, jonka ansiosta polvi ja
hartiat ovat pysyneet kunnossa. Olen myös Pitkälahden
Puutarhakerhon hallituksessa
ja siellä touhunnut mukana
muun muassa taimien ruukutuksissa ja istutuksissa. Lisäksi
käyn Leväsellä kuntosalilla, lu-

Niin taidekerhoon kuin muihinkin PPAY:n (PitkälahtiPetosen asukasyhdistys) kerhoihin mahtuu aina mukaan
lisää porukkaa. Esimerkiksi
taidekerhoon ei ole tasovaatimuksia, vaan jokainen saa tulla mukaan ihan niillä taidoilla,
mitä omaa. Yhdessä tekemällä
voidaan vaihtaa vinkkejä ja tekemisen lomassa on rupatteluseuraa. Liljavirta rohkaiseekin esimerkillään yksinäisiä
hakeutumaan mukaan, sillä
kenenkään ei tarvitse jäädä kotiin seiniä katselemaan.

Askartelukerholaiset
monessa mukana
Seuran lisäksi kerhoista saa
hyvää mieltä. PPAY:n askartelukerho Pinarilla on jo pitkään
ollut aktiivisesti mukana hyväntekeväisyystyössä.
- Olemme neuloneet esimerkiksi sukkia Kys:n vastasyntyneille vauvoille ja hypistelymuhveja
vanhuksille.
Palvelutalolla olemme käyneet
laulamassa ja pitämässä myy-

jäisiä, Liljavirta tarkentaa.
Liljavirta onkin tuttu näky
tiskin takana häärimässä erilaisten tapahtumien myyjäisissä. Askartelukerho onkin jo
hyvissä ajoin aloittanut lauantaina 14.12. pidettävän Petosen
Joulutapahtuman myyjäistuotteiden valmistamisen.
Kerholaiset ovat keksineet
paljon tekemistä myös varsinaisen kerhon ulkopuolelle.
- Olemme käyneet yhdessä
elokuvissa,teatterissa ja konserteissa. Teimme myös kesällä
yhteisen matkan tutustumaan
eduskuntaan. Tämä porukka
innostuu helposti kaikenlaisesta puuhasta! Ajatuksena
on ollut nyt taidekerholaisten
kanssa käydä taidenäyttelyssä,
Liljavirta ideoi.

Aivojumppaa ja liikettä
niveliin –kurssi Petosella

K

uopion kansalaisopisto järjestää tammikuusta alkaen Pyörön
toimintakeskuksella
(Pyörönkaari 28) Aivojumppaa
ja liikettä niveliin -kurssin.
Ryhmässä tutustutaan aivojen
aktivoimiseen ja tehdään monipuolista aivotreeniä. Jokaiseen tapaamiskertaan sisältyy
myös pieni liikuntatuokio.
Kurssi on tarkoitettu kaikille
aivojen ja muistin huoltamisesta kiinnostuneille.
Kansalaisopisto
tarjoaa
Petosen-Saaristokaupungin

alueella myös useita liikuntaryhmiä: vesiliikuntaa, venyttelyä, pilatesta, joogaa sekä
naisten ja miesten kuntoliikuntaryhmiä. Lisäksi Lippumäen uimahallin kuntosalilla
järjestetään senioreille starttikursseja, joiden avulla pääsee
alkuun kuntosaliharjoittelussa.
Lisätietoja: Kuopion kansalaisopisto, liikunnanopettaja Sari Saarelainen, 0447184724, sari.saarelainen@
kuopio.fi

- Haluaisin vielä onnitella
30 vuotta täyttänyttä PPAY:tä
ja kiittää ennen kaikkea Kalle
Lillistä ja Marjut Ronkaista,
jotka ovat monella tapaa olleet
mukana tukemassa ja mahdollistamassa kerhotoimintaa.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
Kuva: Vicente Serra / Kuopion kaupunki
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Museon varaston aarteita
Kuopion kulttuurihistoriallisen museon henkilökunta on auttanut meitä Petosen Lehdessä
historia-aiheisten artikkeleiden laatimisessa.
Heiltä olemme saaneet lähdetietovinkkejä, valokuvia ja informaatiota haastattelujen muodossa. Tästä yhteistyöstä haluammekin nyt
lämpimästi kiittää.
Museorakennuksen ollessa vielä remontissa,
näyttelyesineet on pakattu säilöön museon
varastoon. Keräsimme tähän muutaman mielenkiintoisen helmen, joita esinekokoelmassa
säilytetään.

Joulupukkivisa
Kuka myhäilee naamarin takana? Arvaa tai
tiedä ja voit voittaa upeita palkintoja!
Joulupukkivisaan pääset osallistumaan osoitteessa ppay.fi, josta löytyvät myös kilpailun
säännöt, osallistumisohjeet, ja palkinnot.
Vastausaikaa keskiviikkoon 18. joulukuuta
klo 12 saakka. Oikea vastaus ja voittajien
nimet julkaistaan samana päivänä – ne
voit käydä tarkistamassa myös osoitteessa
ppay.fi.
Siis: Kuka heistä onkaan mysteeripukkimme?

Atso Almila, kapellimestari
Jussi Tuovinen, radiopersoona
Ismo Apell, näyttelijä, yrittäjä
Veli Markkanen, ravintoloitsija
Tommi Auvinen, Kuopion kaupunginteatterin
johtaja

Taikakaluja kirkoissa

M

uutama vuosisata
sitten kristinusko
ja pakanalliset tavat kulkivat rintarinnan. Taikuudet olivat olennainen osa
kansan arkea. Ensimmäinen
Tuomiokirkko Kuopioon rakennettiin vuonna 1552, jolloin taikakaluja käytettiin kirkossa avoimesti. Kaupungin
kolmannen ja vielä neljännenkin kirkon aikana oli tapana,
että kirkkoon saavuttaessa
alttarille heitettiin oravannahkoja, rahaa tai muuta arvokasta takaamaan hyvää onnea.
Kuopion kirkko olikin pitkään
"uhrikirkon" maineessa, mutta
vuoden 1760 jälkeen uhraukset kiellettiin. Tapoja jatkettiin
kuitenkin salaa 1900-luvun
alkupuolelle saakka. Kuopion
Tuomiokirkon alta on korjausten yhteydessä löytynyt useita
merkkejä taikuuden harjoittamisesta.

Naapurin kalaonnea
häiritsemään
Erikoinen tapa oli niin kut-

suttujen sammakkokirstujen
tuominen kirkkoon. Kuopion tuomiokirkon lattian alta
kirstuja on löytynyt yli kolmekymmentä. Sammakkokirstu tehtiin usein lepästä, jonka
uskottiin olevan hyvin voimallinen puu. Puun nimi, ”leppä”,
tulee vanhasta verta tarkoittavasta sanasta ja leppähän
vuotaa nimensä mukaisesti
verenpunaista mahlaa. Laatikon sisään laitettiin kuollut
sammakko tuomaan onnea.
Kirstun kanssa kierrettiin kolme kertaa ympäri kirkkoa sekä
sitä kohdetta, mitä taika koski,
vaikkapa siis peltoa tai taloa.
Joihinkin taikoihin liittyi, että
samanlainen kirstu haudattiin
hautausmaalle, jotka yleensä
olivat kirkon läheisyydessä.
Jos haluttiin kalaonnea, tai
siirtää onni pois naapurin kalastajalta itselle, sammakon
lisäksi laatikkoon laitettiin
verkon osia. Sadon parantamiseksi kirstuun laitettiin muun
muassa jyviä ja rakkaustoiveisiin liitettiin sulhasen hius-

kiehkura. Lisäksi laatikoista
on löydetty puu-ukkoja, joilla
todennäköisesti haluttiin saada esimerkiksi tuntematon varas kiinni.

Lähelle pyhintä
paikkaa
1800-luvulla Vehmersalmen
Litmaniemellä asui Juho Ihalainen -niminen mies, jota
Vupekseksi kutsuttiin. Häntä
pidettiin taitavana poppamiehenä, käärmeiden kesyttäjänä
sekä kaatumataudin ja mielisairauksien parantajana. Hän
oli erikostunut myös sammakkokirstujen valmistamiseen ja
sammakoiden toimittamiseen
kirkkoon.
Taiat tehtiin yöllä, koska silloin oli parhaiten rauha muilta
ihmisiltä. Toinen sammakkokirstuista haudattiin hautausmaahan ja toinen työnnettiin
pitkällä seipäällä kirkon kivijalassa olevasta aukosta kirkon sillan alle, lähelle alttaria.
Leppäkirstu oli kiinnitetty sei-

pääseen rihmalla. Kun kirstu
oli saatu työnnetyksi sopivalle
kohdalle, kierrettiin seivästä,
jolloin rihma kiertyi seipään
ympäri ja viimein katkesi.
Kirstu jäi paikalleen, mutta
seiväs vedettiin pois. Vupes itse ei suostunut kirkkoon sisälle menemään.

Käärme hirrenraossa
Sammakoiden ohella taioissa käytettiin myös käärmeitä,
joilla suojattiin rakennuksia.

Torpan
valmistusvaiheessa
käärme laitettiin hirsien väliin, jotta kukaan muu perhe
ei pystyisi asumaan talossa.
Jyväskylässä Tourujoen varresta on löytynyt mustaksi
maalattu lintu, joka paljastui
kirkon saarnastuolin yläpuolella käytetyksi taikakaluksi.
Pakanallista esineistöä on löytynyt erityisen paljon eteläisestä Suomesta, karkeasti katsottuna Pähkinäsaaren rauhan
rajan alapuolelta. Arkkulöydöt
ovat sisältäneet sammakoiden

lisäksi höyheniä, pienesineitä
kuten puukkoja, maitoa, verta
ja jopa ihmissikiöitä. Korostetun paljon sammakkokirstuja
on löydetty juuri Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kuopion Kulttuurihistoriallinen museo
Lähde: Kirkko kansantarinoissa, KUHMU 15.2.2016
yle.fi

Kynttiläkellon tarina
K
uopion Tuomiokirkon
kellotornista
löytyi
säilössä ollut komea
vanha kello, joka kirkon korjauksen yhteydessä 1960-luvulla siirrettiin museoon. Tuo
kello ei ollutkaan ihan tavallinen ajannäyttäjä, vaan sen
tekniikka on vieläkin arvoituksellinen, kynttilän tuottamaan lämpöön perustuva mekanismi. Kynttiläkellon kehitti
kuopiolainen Erik Reinhold
Blomqvist. Hän vei myös tarkemman mekanismin salaisuuden mukanaan elämänsä
päätyttyä.
Kelloa on tutkittu Helsingissä Teknillisen korkeakoulun
insinöörien toimesta, mutta
kukaan ei osaa täysin selittää,
kuinka tuo kynttiläkello täsmälleen toimii. Sen takapuolella on poltettu yhtä kynttilää
ja lämpöenergian vaikutuksesta kellokoneisto on liikkunut. Kynttilä oli viritelty jousen ja lankojen järjestelmään,
jolloin kynttilän lyhentyessä
jousi siirsi kynttilää ylöspäin
ja narusysteemi liikutti kello-

koneistoa. Esineen takaosassa
on myös toinen koneisto, joka
on pyörittänyt kaiken kruununa ollutta koristetähteä. Kello
pystyi näyttämään oikeaa aikaa yhtäjaksoisesti 30 tuntia,
jonka jälkeen kynttilä oli vaihdettava. Kellon etupuolella on
koristeena kuusi metallista
kynttilää, joiden taustalevyissä on ollut koristetähdet. Näillä kynttilöillä ei siis ole ollut
muuta kuin visuaalista merkitystä.
Vuonna 1821 lukkoseppä
Blomqvist tarjosi kelloaan
Kuopion uuteen kirkkoon alttarikelloksi. Kuopion kuvernööri Gustaf Aminoff lähetti
kellon piirustukset ja toimintamekanismin kuvauksen tarkastettavaksi Suomen keisarilliselle Talousseuralle Turkuun.
Vuonna 1822 seppä sai keksinnöstään mitalin ja kirkonisännät sijoittivat valmiin kellon
kirkkoon. Museon vanhan kokoelmaluettelon tiedon perusteella kynttiläkello asetettiin
pohjoisenpuoleisen ulkoetei-

sen oven päälle. Valokuvissa
se puolestaan näkyy sijainneen
pohjoisessa ristivarressa nykyisen lähetyskynttelikön seinämällä. Piirustukset kellon
toiminnasta ovat kadonneet.
Lukkoseppä Blomqvist halusi
todennäköisesti tarkoituksella
pitää rakenteen liikesalaisuutenaan.
Kynttiläkello oli esillä Kuopion kulttuurihistoriallisessa
museossa näyttelyssä vuonna
ja sen jälkeen se on siirretty
takaisin museon esinekokoelmavarastoon. Jotta kelloa voisi
pitää esillä, vaikkapa Tuomiokirkossa, sille pitäisi järjestää
vitriini, jossa olisi vanhalle
esineelle soveltuvat ja sitä suojaavat olosuhteet. Kaunis esine
toisi kyllä upean historiallisen
tuulahduksen säilytyspaikalleen.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuvat: Kha
Lähde: Kuopion kulttuurihistoriallisen museon intendentit Helka Väisänen ja Pekka Kankkunen (haastattelu).
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Perunajääkärit sotamoraalia nostattamassa

S

uomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut ammattiorkesteri perustettiin 1500-luvun puolivälin
tienoilla, kun huilujen ja erilaisten torvien soittajat liittyivät ruotsin armeijan joukkoosastoihin. Suomen sodan eli
vuosien 1808–1809 jälkeen
Venäjän keisari Aleksanteri I päätti perustaa Suomeen
kolme värvättyä jääkärirykmenttiä, ja niihin sijoitettiin
kahdeksanmiehiset
puhallinyhtyeet. Kuopion viidennen tarkk’ampujapataljoonan
vahvuuteen kuului jo vuonna
1814 kymmenen puhaltajaa
ja kaksi rumpalia. Soittokunta
kuitenkin siirrettiin kaupungista pois, ja uusi saatiin perustettua vasta viitisen vuotta
myöhemmin. Jääkärirykmenttien soittajat saivat palkaksi
komean sotilaspuvun ja ruokaa, joten heitä alettiin kutsua
”perunajääkäreiksi”.
Taistelukentän äänet olivat
muuttuneet
kehittyneiden
aseiden myötä voimakkaammiksi, ja näin nousi vaatimus
myös sotilasmusiikin paremmasta kantavuudesta. Perunajääkärien soittimista lähti
liian vaimea ääni, kun keisari
tarkastusmatkallaan Suomessa
vuonna 1819 kävi koekuuntelemassa soitantoa. Keisari oli
muutenkin tyytymätön Suomen soittokuntiin ja määräsi
venäläisen Josef Tvarjanskin
järjestämään Suomen sotilas-

ja että juuri Jürgens toi soittimet Kuopioon. Anderstin
vaskisoittimet olivat tekniikaltaan niin poikkeavia, että armeijan lisäksi tuskin oli
muuta niin varakasta tahoa,
joka olisi ne Kuopioon pystynyt hankkimaan. Todisteita
soittimista ei kuitenkaan löydy
soittokuntien arkistoista eikä
esinekokoelmista.
Kuopion
kulttuurihistoriallinen
museo sai soittimet lahjoituksena
Kuopion vapaapalokunnalta
vuonna 1903. Soitinten kulkemasta matkasta Anderstin
pajalta Kuopioon ja viimein
VPK: n käyttöön ei siis ole varmaa historiallista tietoa.

musiikkia
paremmalle
tolalle. Korjausliike toteutettiin heti; soittajavahvuuksia nostettiin,
jolloin Suomen jääkärirykmentin pataljoonat Viipurissa ja
Kuopiossa
saivat
25 muusikkoa. Lisäksi soitinten rakentajille esitettiin
tarve kehitellä kovaäänisempiä instrumentteja.

Anderstin
koe-erä
Tsaarin
palveluksessa toiminut
saksalainen soitinmestari Friedrich
Anderst
kehitti ja valmisti
1820-luvulla
täysin uudenlaisella
tekniikalla
varustetut
vaskisoittimet. Valmistusmäärät
jäivät vähäisiksi, ja siksi onkin
yllättävää, että Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kokoelmista löytyy peräti yhdeksän Anderstin vaskipuhallinta.
Yksi vastaavalla mekanismilla
varustettu Anderstin Es-kornetti on esillä Ranskan kansallisen musiikkimuseon kokoelmassa. Kuopion soittimet ovat
tarkkaan tutkitut ja yksilöidyt.

Ne
olivat aikanaan erittäin
moderneja
ja niiden
valmistuksessa
on yhdistelty eri materiaaleja. Tunnusmerkkinä kaikissa on lyyran
kuva koneiston koristeena.
Miten soittimet päätyivät
Kuopioon? Kuopion soittokunnan soitonjohtajana toimi 1821–1827 Johan Friedric Jürgens, joka oli kutsuttu
Kuopioon Pietarista. On ehkä mahdollista, että Jürgens
ja Anderst tunsivat toisensa,

Vain katseltavaksi
Soittimet ovat olleet kovassa käytössä ja niissä on jälkiä huoltamisesta sekä korjauksista.
Instrumenttien
kunto lahjoitushetkellä oli jo
niin huono, ettei puhaltimia
todennäköisesti voinut soittaa.
Ajan kuluessa metalli väsyy,
soitinten venttiilikoneistot hapettuvat ja ääni puoliintuu.
- Soitinten korjaaminen soitettavaan kuntoon ei ole museon kannalta mitenkään tavoiteltavaa. Museoesineen arvo
ei määräydy aina sen kunnon
tai käytettävyyden mukaan,
vaan tarina esineen takana,
aikakautensa edustaminen ja
uniikkius tai toisaalta tavanomaisuus tekevät siitä säi-

lyttämisen arvoisen, selittää
Kuopion kulttuurihistoriallisen museon esinekokoelmista vastaava intendentti Helka
Väisänen.
Soittimet olivat pysyvästi
esillä Kuopion museossa vuoteen 1938 asti, jonka jälkeen
ne ovat olleet esillä vaihtelevasti, viimeksi vuonna 2009.
Uuden museotilan remontin
valmistuessa on mahdollista,
että vaskisoittimetkin jossain
vaiheessa tulevat näytteille,
mutta suunnitelmat näyttelyn kokoonpanosta ovat vielä
avoimet.

Aarteita vai
arkiesineitä?
Mikä on Väisäsen oma suosikki kaikkien varastossa olevien 75 000 esineen joukossa?
- Tähän on mahdoton vastata, niitä suosikkeja on useita. Vanhimmat esineet ovat
kivikaudelta, ne ovat lähinnä
kiviesineitä ja keramiikkaa.
Kaikki eilinen on jo historiaa,
joten museota kiinnostavat
kaikenlaiset esineet, maallikosta ehkä yllättävän uudetkin
ja arkiset, Väisänen perustelee.
Museoitavat esineet voivat
siis olla vakuutusarvoltaan arvokkaita jalokivikoruja, mutta
ne voivat olla kaikkea emännän keittopadasta aikakautensa suosituimpaan leikkika-

luun. Museo ottaa mielellään
vastaan lahjoituksia esinekokoelmaan.
- Kunkin esineen kohdalla
arvioidaan yksilöllisesti, onko se kokoelmaan siirtämisen
arvoinen. Koska resurssit ovat
rajalliset, kaikkea esineistöä ei
voida ottaa vastaan.
Museointiarvoa nostaa tieto;
kenelle esine kuului, miltä aikakaudelta se on, mistä se on
peräisin, mihin sitä käytettiin,
kuka valmisti, antoi tai osti sen
tai miten se päätyi lahjoittajalle. Joskus aukot historiassa voivat kiihdyttää mielikuvitusta ja
lisätä esineen viehätystä, kuten
Anderstin soittimien kohdalla. Nykyisen raivausvimman
ja konmarittamisen keskellä
voi välillä olla hyvä pysähtyä,
mitä onkaan heittämässä pois.
Mitähän aarteita sinunkin ullakollesi kätkeytyy?
Jos haluat tehdä lahjoituksen
Kuopion Kulttuurihistorialliseen museoon, ota yhteyttä:
Valokuvat: Pekka Kankkunen, puh. 044 718 2617 Esineet: Helka Väisänen, puh.
044 718 2620
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuvat: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lähteet: kaleva.fi, yle.fi

Kun Petonen oli korpimetsää

-

Maaseudun raja kulki lapsuudessani
Särkilahden
kohdalla. Minä olen siis
alun perin kaupungin poikia,
Niuvanportilla vuonna 1936
syntynyt. Sillä oli iso merkitys,
kuuluiko kaupunkilaisiin vai
maalaisiin, naurahtaa Heikki
Hämäläinen.

Petosen alue oli tuolloin korpimetsää. Alueella elävät tilalliset antoivat karjan laiduntaa
metsissä, joista ne huudeltiin
takaisin kotiin lypsylle. Alue
oli myös erittäin hyvää marjametsää.
- Myös lähisaaret olivat oivia
marjapaikkoja, nuorempana
marjastushulluksi ja kovaksi
kalamieheksi tunnustautuva
Hämäläinen kertoo.
Alle kouluikäisenä Hämäläisen tuli vietettyä paljon aikaa
tätinsä tilalla, joka sijaitsi Pölläkänlahdella. 30 hehtaarin tilalla oli neljän lehmän navetta,
jossa oli tilaa vasikalla ja porsaalle. Hevoset pidettiin tallissa ja niitä käytettiin työssä mukana kesät talvet. Maidot piti
kuljettaa itse meijerille kärreillä, hevosella tai venettä apuna
käyttäen. Jos perheessä ei ollut
miesväkeä, piti sellainen palkata rengin virkaan. Fyysistä
työtä riitti aikuisille ja lapsille.
- Toimin sokean ukkini silminä, kun yhdessä tehtiin

matkaa jalkapelillä kärripolkuja pitkin. Kolmen kilometrin
matkalla saattoi olla laiduntavien lehmien takia olla 16 hakaa, jotka piti matkan edetessä
avata ja perässään sulkea. Matkaamiseen tarvittiin aikaa.

Vanhemmat ihmiset olivat
kertoneet Hämäläiselle elämästä Jynkänlahden torpissa.
Siellä saattoi olla kymmenen
torppaa, joilla oli yksi saunarakennus yhteiskäytössä. Ja lapsia oli paljon. Elinolosuhteet
sellaiset, ettei sitä nykyajan ihmiset voi käsittää.

nin hankehommina taimien
istutustöihin.
Istutustöissä
pääsi paremmille tienesteille kuin juoksupoikana. Palo
työn tekoon ja ansaitsemiseen
oli kova. Noilta ajoilta saattoi
nykyisin vihoitteleva selkäkin
saada ensirasituksensa.

Lapsuusajan leikit saivat sota-ajasta oman leimansa. Viiden veljeksen keskimmäisenä
syntynyt Hämäläinen kolusi
poikaporukalla
Savilahden
jäiltä kranaatinheittimien suutareita, joista oli kova halu tehdä omia ammuksia.

- Petosenlammen rannalta muistan Vepsäläisten talon, jossa yhdessä tuvassa asui
vanhemmat ja 16 lasta. Ja talvisodassa isänsä menettänyt
serkkuni Sulo Hiltunen joutui
talon isännän asemaan vasta
kymmenen ikäisenä. Kohtalot
olivat kovia.

- Kyllähän meitä oli varoiteltu, mutta siihen aikaan lapset
keksivät leikkinsä ja leikkikalunsa itse. Ulkona puuhasteltiin, eikä vanhempien valvova
silmä pysynyt perässä mukana.

Sota ja sen jälkeinen pulaaika on jättänyt jälkensä myös
Hämäläiseen.

Vuonna 1964 Hämäläisen
perhe muutti Pölläkänlahdelle omakotitaloon. Talo oli
puulämmitteinen ja sen ulkorakennuksessa oli sauna. Perheeseen syntyi kolme lasta,
poika ja kaksi tytärtä. Hämäläinen teki uraansa maalausja remontointitöissä. Lapset
aloittivat koulutiensä Pölläkän
pienessä koulussa ja kunnalliskodin navetassa sijaitsevassa
koulussa. Myöhemmin valmistui Leväselle oma koulu.

- Ei silloin ollut sellaista ravintoa tarjolla, että kasvava
nuori olisi saanut tarpeeksi.
Jäin lyhytkasvuiseksi ja ravinnolla oli vaikutusta myös
luustoon. Lisäksi aloitin jo kolmentoista ikäisenä ruumiillisen työn tekemisen. Narrasin
vähän ikääni olevani neljännellätoista ja pääsin Hackma-

Puistokaupunki
kohoaa

- Kuljin työmatkat pyöräillen aina eläkkeelle jäämiseeni
vuoteen 1994 saakka. Työpäivien jälkeenkin riitti silti intoa
urheiluun ja hiihtämiseen. Minulle luonnon läheisyys on ollut aina kaikki kaikessa.
Bussiliikenne
vitostieltä
Rautaniemeen alkoi kulkea
Hämäläisen mukaan joskus
50-luvun lopulla tai 60-luvun
alussa. Hiekkatie kulki Viljo
Hartikaisen keltaisen kyläkaupan kohdalta. Kauppa oli suosittu pysähdyspaikka mökkiläisille, jotka pysähtyivät siihen
matkallaan ostamaan evästä ja
juotavaa.
- Vielä 40 vuotta sitten elämä
oli huomattavasti kiireettömämpää kuin nykyisin. Silloin
oli vallalla kyläilykulttuuri,
johon riitti aikaa, kun ei jääty
televisioiden tai tietokoneiden
taakse iltaa istumaan.
1986 alkoi sitten alueen valtava mullistus, kun puistokaupunki Petosta alettiin rakentaa.
Valmistettiin kunnolliset tiet
ja taloja alkoi kohota hurjaa
vauhtia. Hämäläistä mietityttää, miksi puistokaupunki rakennettiin niin tiiviisti.
- Varsinkin Saaristokaupunki on niin täpötäyteen rakennettua, ettei pihat kovin kummoisen kokoisia ole. Onneksi
alueella on kuitenkin paljon

Heikki Hämäläiselle Petosen alueet ovat tuttuja jo vuosikymmenien ajalta.
kuntopolkuja.
Myöhemmin Porkkanakadulla 27 vuotta asunut Hämäläinen muutti hiljattain vaimonsa kanssa Pyörönkaaren
palvelukotiin. Palvelut ovat nyt
lähellä ja kadut pidetään turvallisina liikkua.
- Oikeastaan kaipaisin tänne
vain ilta-aikaankin auki olevan
kahvilan, jossa myös me ikäihmiset voisimme vaihtaa kuulumisia kaupan aulassa rupattelun sijaan.

Petosen välillä kyseenalaista levottoman kaupunginosan
mainetta Hämäläinen ei allekirjoita.
- En ole täällä koskaan pelännyt. Enemmän olen huolissaan
nuorten huonosta fyysisestä
kunnosta. Nykyään liikutaan
aivan liian vähän ja jo nuoret
ihmiset eivät pääse edes kyykkyyn, teräsvaari Hämäläinen
päivittelee.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
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Petosen vapaa - ajantiloissa Pinarilla (Pyörönkaari 19)

- ARPAJAISET,

JOISSA PALKINTOINA MM. PIENKODINKONEITA!

- ILMAISTA JOULUPUUROA, SEKAMETELISOPPAA, KAHVIA JA PIPAREITA!
- LAPSILLE POMPPULINNA, ASKARTELUA, SATUJA YM. KIVAA!
- PAIKALLA KAVERIKOIRAT JA LUKUKOIRA SYLVI!

- PERINTEISET JOULUMYYJAISET - TULE TEKEMAAN LOYTOJA!
- ESIINTYMISALUEELLA MM. KISAILUA, YHTEISLAULATUSTA, NUORTEN TANSSIESITYS SEKA TRUBADUURI NOKO!
- NALLE-/LELUSAIRAALA JOSSA OMA ”RONTGEN” (HUOM! TUO OMA NALLESI/LEMPILELUSI)
:

- KAUPUNGINMUSEON LIITO-ORAVA TUTUKSI -PISTE
- PAIKALLA PETOSEN NALLE JA

Joulutapahtumaa toteuttamassa:

Pinarin kahviosta (Pyörönkaari 19)

Myyjäispaikan hinta 5,00 €,
Käteismaksu varauksen yhteydessä.
(huom! omat pöydät!)

Paikkoja rajoitetusti!

Asukastupa Kotikulma
Kallaveden seurakunta
K-Market Pirtinportti
K-Supermarket Matkus
K-Supermarket Petonen
Kunnanlääkärit Pyörö

Kuopion kaupunginkirjasto
Kuopion kaupunginmuseo
Kuopion kaupungin nuorisotoimi / Pinari
Niiralan Kulma + KalPa
S–Market Petonen
Suomen Kennelliitto
Tukikohta seurakunta + Tukikohta diakonia

Makumaistiaisia maailmalta

K

uopion
Tukikohtaseurakunta
järjestää
yhteistyössä
PPAY:n
kanssa kansainvälisiä ruokailuja Pinarin kahviotiloissa.
Ideana on, että tutustutaan
tietyn alueen ruokakulttuuriin
maistellen alueelle tyypillisten
reseptien ja raaka-aineiden
mukaan valmistettuja aterioita.
Ateriointi on samalla tapahtuma, jossa paikallisen musiikin
ja asujen myötä voi tunnelmoida alueen kulttuuriantia.

riakokonaisuus ei välttämättä
sisällä meillä totuttuun tapaan
salaattia ja leipää, vaan se rakennetaan niin kuin kulttuurialueella on tapana. Paikallisena
ruokailutapana voi olla vaikkapa käsin syöminen laakeasta
isosta astiasta.

- Aloitimme kotiseudulta eli
teemana oli savo- karjalainen
ruokaperinne. Paikalliset Martat auttoivat meitä ruokalistan
laatimisessa ja osallistuivat
myös tarjoiluun, kertoo Janissa Miettinen Tukikohta-Seurakunnasta.

Avustusmatka
Unkariin

Intialaisen aterioinnin järjestämisessä auttoivat seudulta
kotoisin olevat henkilöt.
- Hankimme raaka-aineet
heidän opastuksensa mukaan.
Kuopiostakin löytyy hyvin eksoottisia elintarvikkeita, esimerkiksi Petosen etniset kaupat tarjoavat hyvän valikoiman
raaka-aineita, Miettinen kehuu.
Reseptejä kokeillaan ja maistellaan tiimissä etukäteen niin,
että ne soveltuvat myös suomalaiseen makuun, eivätkä ole
esimerkiksi liian tulisia. Ate-

- Aterioivat voivat toki itse
päättää, haluavatko kokeilla
käsin syömistä vai perinteisesti ruokailuvälineillä, Miettinen
hymyilee.

Makuja maailmalta -aterioiden tuotto käytetään Kuopion
Tukikohta-seurakunnan lähetystyökohteeseen Unkarissa.
- Keräämme varoja äärimmäisessä köyhyydessä elävien Unkarin romanien auttamiseen. Unkarin romanien
tilanne on siitäkin hankala,
että paikallinen väestö väheksyy heitä. Lounastuotoilla rahoitetaan moniammatillisen
työryhmämme lyhytaikainen
lähetystyömatka kesällä 2020.
Lähetystyöntekijämme Tarja
Honkanen asuu paikanpäällä
ja tuntee apua tarvitsevat ihmiset henkilökohtaisesti. Näin
apumme on varmasti tarpeiden mukaista. Erään romanikylän lapset pääsevät esimerkiksi ensi kertaa leirille, jossa
he saavat myös ravitsevat ruo-

at.
Romaniväestöllä on puutetta
ihan perustarvikkeista, kuten
lämpimistä vaatteista ja kengistä. Jotkut ovat turvautuneet kengättöminä ollessaan
muuraamaan jalat mudalla pitääkseen ne edes vähän
lämpimämpinä.
Autamme
lähetyskohteemme romaneita perustarpeissa yhteistyössä
Tukikohta Diakonia ry:n kanssa.
Tukikohta Diakonia ry:n
kautta otetaan mielellään vastaan vaate- ja tavaralahjoituksia. Lahjoitettujen tavaroiden
täytyy olla hyväkuntoisia ja
puhtaita. Avustaa voi myös
rahallisesti. Ruokailujen yhteydessä meillä on esillä säästöpossu, johon voi halutessaan
sujauttaa Unkariin menevää
avustusta, vinkkaa Miettinen.
Tämä apu menee varmasti
suoraan sitä tarvitseville. Lahjoitusvaroilla voidaan hankkia
esimerkiksi polttopuita, sillä
asumukset, joissa romanit elävät, eivät pidä talvella lämpöä
kovin hyvin.

- Meille olisi tärkeää osata
arvioida osallistujien määrä,
kun teemme raaka-ainetilauksia. Näin voimme taata, että ruokaa on tarpeeksi sekä
minimoida myös mahdollisen
hävikin. Tähän mennessä aterioitsijoita on ollut kymmeniä, ja olemme saaneet oikein
mukavaa palautetta, Miettinen
toteaa.
Mikäli kotikokeissa herää
innostuneisuutta, voi ateriatiimin jäseniltä, Miettiseltä
tai Pirjo Lappalaiselta, tie-

+ lukuisat arpajaislahjoittajat
(lahjoittajien lista esillä tapahtumassa)
Iso kiitos myös kaikille aktiivisille
vapaaehtoisille tapahtumatoimijoille!

Lisätiedot tapahtumasta:
Pitkälahti—Petosen asukasyhdistys ry
toimisto@ppay.fi / www.ppay.fi

dustella ruuanvalmistukseen
käytettyjä reseptejä. Koska
tapahtumien yksi tavoite on
osallistaminen, on myös ihan
mahdollista ennalta sopien
päästä keittiön puolelle kokeilemaan ruuanlaittoa. Entä mitä
Miettinen ja Lappalainen kokkaavat itse mieluiten kotona?
- Olen innostunut ruuanlaitosta höyryttämällä. Tarkemmin sanottuna kuumentamalla ruuan oman rasvan ja
nesteen avulla tarkasti oikeassa
lämpötilassa. Esimerkiksi kana ja ruusukaalit valmistuvat
höyryttämällä taloudellisesti ja
ovat kevyttä, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, Lappalainen

Etukäteen ilmoittautuminen tärkeää
Kansainvälisten ruokailujen
järjestäjät toivovat, että asiakkaat ilmoittautuisivat aterialle
etukäteen.

Janissa Miettinen ja Pirjo Lappalainen toivottavat tervetulleiksi
tutustumaan makutuulahduksiin maailmalta.

kertoo. Miettinen puolestaan
pitää
vegaaniruokavaliosta,
mutta syö myös kalaa. Perhe on kyllä kaikkiruokainen,
Miettinen naurahtaa.
- Tapahtumissa on huomioitu myös se, että aikuiset ehkä haluavat maistella makuja
pidempäänkin, joten lapsille
on omaa viihdykettä tarjolla,
vinkkaa Lappalainen lopuksi
lapsiperheille.
Kansainvälisten ruokailujen
aikataulut löytyvät: facebook.
com/tukikohtasrk/
Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski
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Joulu tulee taas Pinarin keittiöön

Lounasaikaan valmistautuvassa kahviossa riittää
puuhaa useammallekin käsiparille.

P

inarin kahvion väki valmistautuu jo pikkuhiljaa jouluun. Perinteisen
jouluaterian menua mietitään
ja laskeskellaan, montako litraa joulupuuroa ja sekahedelmäsoppaa on keitettävä, jotta
sillä ruokitaan koko PPAY:n
joulutapahtuman
porukka.
Marjut ”Mallu” Ronkainen ja
Raili Koivistoinen ovat tuttuja
keittiön ahertajia jo useamman
vuoden ajalta. Tällä hetkellä
apuna keittiössä touhuaa harjoittelijoita ja lisäkädet ovatkin
nyt tarpeeseen. Sutinaa riittää, sillä monet kerhot ja ryhmät viettävät pikkujoulujaan

hyvissä ajoin liikkeellä, jotta ne
ehditään toteuttaa aikataulussa, Ronkainen vinkkaa.

- Jouluaterialla 18.12.2019 on
varmasti taas tarjolla perinteisesti kinkkua, laatikoita, rosollia, salaattia, kalaa ja jouluinen
jälkiruoka, lupaa Koivistoinen.

suosituimpien ruokien eli lihapullien, pihvipäivien ja lohiaterioiden menekkiin. Tarjottava
ruoka ei ole lämmitettyä einesruokaa, vaan se valmistetaan keittiössä itse. Palveluun
on kuulunut myös rajoitetussa
määrin aterioiden toimittaminen suoraan asiakkaille, jotka
eivät itse pääse paikanpäälle
nauttimaan lounasta.

Pinarin kahviossa käy päivittäin ruokailemassa 30–100
henkeä. Lounaaseen kuluu aina pääruuan lisäksi monipuolinen salaatti, leipä ja juoma.
Keittiö osaa hyvin varautua

Kahviosta voi tilata salaatteja,
piirakoita, kakkuja sekä muita
makeita ja suolaisia leivonnaisia omiin juhlatilaisuuksiin.
- Tarjontaa kannattaa kysellä
meiltä ja olla tilausten kanssa

Kahvio on saamassa myös
uusia kalusteita, jotka osaltaan
kohottavat asiakasviihtyvyyttä. Pinarin kahvio on tehnyt
kuluneen vuoden aikana yhteistyötä esimerkiksi Kuopi-

ja tilaavat syötävät keittiöltä.
14.12.2019 pidettävään joulutapahtumaan leivotaan myytäväksi muun muassa kuivakakkuja ja valmistetaan kotikaljaa.

Synttärit vuonna 2020
- Ensi vuoden puolella helmikuussa kahvio täyttää pyöreät 10 vuotta, ja sitä varmasti
juhlistetaan jollain teemalla,
Ronkainen kertoo.

on nuorisotoimen ja alueen
yrittäjien kanssa järjestämällä
kahvituksia ja ruokailuja. Tukikohta Seurakunnan kanssa
on osallistuttu kansainvälisten
ruokailujen järjestelyihin.
Ronkaisen ja Koivistoisen
joulu vietetään perheen ja suvun kesken. Jouluvalmisteluista he eivät vapaalla stressaa.
Joulua voi viettää myös ilman
perinteisiä jouluruokia omien
mieltymysten mukaan tai jakamalla kokkausvastuun.

ken nyyttikesti-periaatteella,
lisää Koivistoinen.
Kahvio toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua!
Kahvio on joulutauolla 19.12.
- 13.1.2020. Tervetuloa ruokailemaan maistuvaa kotiruokaa!
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

- Meillä jouluun kuuluu myös
pastaruoka, kertoo Ronkainen.
Ja meillä mennään suvun kes-

Kaasutankkausasema Kylmämäkeen

E

nergiayhtiö Gasum avaa
ensi vuoden alkupuolella Pohjois-Savon ensimmäisen kaasutankkausaseman
Kylmämäkeen. Kranaattikujalle, Pitkälahden moottoritien
liittymän läheisyyteen sijoittuvalta asemalta voi tankata sekä
maa- että biokaasua. Asema
palvelee myös raskaan liikenteen kalustoa.
Liikennekaasun hinta vaihtelee asemittain, maakaasu maksaa keskimäärin n. 1,30 €/kg ja
biokaasu n. 1,50 €/kg.
Tällä hetkellä kaasuautoja on

Suomessa vajaat 10 000, kun
hallituksen tavoitteen mukaisesti niitä tulisi vuoteen 2030
mennessä olla 50 000. Kuopiota lähimmät kaasutankkausasemat sijaitsevat Mikkelissä ja
Jyväskylässä.

SALON
MINI LADY

Vuonna 1994 perustettu Gasum Oy on Suomen valtion
omistama kaasunmyyntiyhtiö
ja se hallinnoi maakaasun siirtoverkostoa.

PARTURI - KAMPAAMO

EINI LAPPALAINEN

Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Gasum Oy
Pohjois-Savon ensimmäinen kaasutankkausasema avataan pian
Kylmämäkeen.

Pyörönkaari 7
ma-pe 07:00 - 21:30
la-su 08:00 - 21:30
puh:
050 5730 733

STEP

PARTURI-KAMPAAMO

Pyörönkaari 15
Puh. 017-363 3042

PYÖRÖNKAARI 1
70820 KUOPIO

017 - 3612 666

Kiitos asiakkaillemme vuodesta 2019!
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Petosen vapaa-ajantilat Pinari
Pyörönkaari 19, 70820 Kuopio

email: toimisto@ppay.fi
puh: 044 729 5233 (ti-to klo 10-13)

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys, Petosen Lehti
sekä Pinarin kahvio ovat lomalla

Myös asukasyhdistyksen kerhotoiminta jää loppuvuodeksi
tauolle ja jatkuu normaalisti jälleen 13.1.2020 alkaen.
Kerhojen kokoontumisajat löydät osoitteesta www.ppay.fi.

Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio (kuja, Kelan alapuoli)
WhatsApp ja puh. 044 718 5073
petosen.asukastupa@gmail.com
Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:

Kiitos mahtavasta vuodesta kerhokävijöille, avointen toimintojen ja

- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10
- Limpun loukku to (ei 12.12.)
- Korttipelejä ja Rummikub

tapahtumien toteuttajille sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme.

Rauhallista Joulunaikaa!
Haemme Petosen Lehteen

- Neljä asiakaskonetta käytettävissä
- Edullinen tulostus ja kopiointi
- Neuvontaa verkkoasiointiin
- Tietokoneiden pienet huollot
- Tietokoneiden ohjelmistopäivitykset

Työtehtävinä mm. lehtijuttujen suunnittelu ja kirjoittaminen,
haastattelut, yhteistyö lehtiryhmän kanssa sekä valokuvaaminen.
Vaadimme hyvää suomen kielen taitoa, omatoimisuutta ja
vuorovaikutustaitoja. Kokemus toimittajan tehtävistä katsotaan eduksi.
Työt alkavat helmikuussa 2020. Työaika n. 25h/vko.
Huom! Edellytyksenä mahdollisuus työkokeiluun
tai täyteen 100% palkkatukeen!
Hakemukset ja yhteydenotot: toimisto@ppay.fi

/LLW\P\|VDVXNDV\KGLVW\NVHQ

U\KPllQ)DFHERRNLVVD

www.ppay.fi

HUOM! Kotikulma suljettu jouluviikon 23.-27.12.2019 sekä 1.1. ja 6.1.2020!

Erikoishaastattelu Korvatunturilta:

RIVITANSSI

Joulupukin terveiset lukijoillemme!

T

oimittajamme matkasi Joulupukin kotikaupunkiin Korvatunturille ja sai kunnian tavata hänet
jo näin ennakkoon, vaan eihän
jouluun ole enää kuin tusinan
verran öitä nukuttavana. Pukin kammarissa oli vilinää ja
vilskettä kuten arvata saattaa,
mutta kaiken tohinan keskellä hänellä riitti aikaa lyhyeen
haastattelutuokioon. Ja saadaanpa pukilta myös vastaukset kysymyksiin, joita lapset

ovat hänelle lähettäneet.
Kannattaa käydä kuuntelemassa, millä miettein pukki
valmistautuu vuoden tärkeimpään päivään – haastattelun
voit kuulla osoitteessa ppay.fi/
podcast. Ja jos haluat kurkistaa, mitä Joulupukin kammarissa parhaillaan puuhataan,
niin suoraa lähetystä löytyy osoitteesta santaclausoffice.com/
fi/live/.

Jatkuu 13.1.2020 maanantaisin 11.00 - 13.00
Pinarin peilisalissa (Pyörönkaari 19)

Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Marcelo Graziano

Tanssi sopi i
kai keni kai si lle
ja -kokoi si lle!

PS. Joulun pyhinä kannattaa
käydä kuuntelemassa myös
muut PPAY Podcastit, julkaistuihin 15 jaksoon mahtuu aimo annos tietoa alueen yrityksistä, toimijoista ja historiasta.
Voit ehdottaa myös podcastiin sinua kiinnostavia aiheita.
Lähetä sähköpostia osoitteeseen toimisto@ppay.fi.

Kai ki lle avoi n
ja maksu ton!

Järjestää: PPAY ry

Maakuntakatsaus 40 vuoden takaa!

J

os on pienen mutta sitäkin pippurisemman Petosen Lehden toimittaminen mielenkiintoista ja kaikin
puolin antoisaa, niin samoin
oli myös allekirjoittaneen ensimmäinen kosketus media-

työhön pian armeijasta päästyäni loppuvuonna 1977.
Tuohon aikaan CV oli tuntematon kirjainlyhenne, töihin
saattoi hyvällä onnella päästä vaikka suoraan pystymetsästä – tai armeijasta, ilman
suhteita, ilman alan koulutusta ja vieläpä valtakunnallisiin medioihin - jopa YLE:lle
ja MTV:lle eli silloiselle Oy
Mainos-TV-Reklam Ab:lle,
kuten yhtiön nimi molemmilla kotimaisilla tuohon aikaan
hienosti kirjoitettiin. No, toki
sukulaismiesten kanssa Kuo-

pioon perustamani pieni filmiyhtiö ehkä avitti ovien avaamista, vaikka itse olin tuolloin
vasta 21 –vuotias kloppi. Ensimmäiset juttuni telkkariin
tein vuoden 1978 alussa.
Noihin vuosiin enempi palaamatta olen luettavaksesi
poiminut muutaman Maikkarin ohjelmistossa keskiviikkoisin esitettyyn Maakuntakatsaukseen toimittamani, vuonna
1979 eli 40 vuotta sitten telkkarissa nähdyn ja kuullun uutisen Kuopiosta.
Uutiset pääset lukemaan
osoitteessa petosenlehti.ppay.
fi/artikkelit. Ehkäpä saatat
muistaa niistä joitakin?
Teksti: Heikki Kokko
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Kallaveden seurakunta
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Lasten ja perheiden jouluhartaus ke 11.12. klo 9.30.
Sanna Alanen, Anna-Mari
Linna. Tuula Hoffrén ja Leena
Ollikainen.
Varttuneen väen joulujuhla
ke 11.12. klo 12. Sanna Alanen,
Anna-Mari Linna. Hartaus,
joulupuuro, torttukahvit ja joululauluja.
Joulujuhla
seurakunnan
vastuunkantajille to 12.12. klo
18. Johanna Porkola, AnnaMari Linna. Vietämme yhteistä
hetkeä jouluisen ohjelman ja
ruokailun merkeissä.
Sibelius Akatemian opiskelijoiden konsertti pe 13.12.
klo 19. Vapaa pääsy, ohjelma
10 €.
3. Adventtisunnuntain messu su 15.12. klo 10. Matti Pentikäinen, Markku Virta, Richard Nicholls.
Kuusi tuntia joululauluja
su 15.12. klo 11.30. Richard Nicholls. Dolce ja nuorisokuoro KNOT, klo 13.30
- 15.30 Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro, nuorten lauluryhmä
ja Joona Kujanpää, rummut,
klo 15.30 - 17.30 Anna-Mari
Linna, kirkko- ja seniorikuoro.
Joulupuuroa ja torttukahvia, tuotto musiikkiryhmille.
Myyjäiset, arpajaiset
Messuavustajien tapaaminen ja rekrytointi su 15.12.

klo 11.30. Matti Pentikäinen,
Johanna Porkola. Koulutussalissa. Tervetuloa uudet ja vanhat ehtoollisavustajat ja muut
messuavustajat. Tule yhteiseen
tapaamiseen kirkkoherra Matti
Pentikäisen johdolla suunnittelemaan ja varaamaan itsellesi palveluvuoro ensi kevään
messuihin. Haluamme yhdessä seurakuntana rakentaa
jumalanpalveluselämäämme ja
vahvistaa vapaehtoisten vastuunkantajien näkyvyyttä messuissamme.
4. Adventtisunnuntain messu su 22.12. klo 10. Sasu Kallio, Veli Mäntynen, Anna-Mari
Linna.
Joulumusiikkia ja runoja
kynttilänvalossa su 22.12. klo
18. Anna-Mari Linna. Kallaveden kirkkokuoro, Aira Kröger,
lausunta.
Perheiden aattokirkko ti
24.12. klo 15. Markku Virta,
Mari Vuola-Tanila. Lapsikuoro, nuorten lauluryhmä,
Joona Kujanpää, rummut. Nuoret dramatisoivat jouluevankeliumin.
Jouluaaton Kynttiläkirkko
ti 24.12. klo 22. Sanna Alanen,
Anna-Mari Linna.
Jouluaamun
sanajumalanpalvelus ke 25.12. klo 10.
Johanna Porkola, Anna-Mari
Linna.
Tapaninpäivän Kauneimmat joululaulut-messu to
26.12. klo 10. Sanna Alanen,
Markku
Virta,
Richard
Nicholls.

Messu su 29.12. klo 10. Sanna
Alanen, Johanna Porkola, Anna-Mari Linna.
Uudenvuoden messu ke
1.1. klo 10. Saara Roto, Anne
Keränen.
Messu su 5.1. klo 10. Johanna
Porkola, Markku Virta, Mari
Vuola-Tanila.
Loppiaisen messu ma 6.1.
klo 10. Sirpa Nummenheimo,
Richard Nicholls.
Arkinen ateria ke 8.1. klo 11.
Lapsikuoron harjoitukset
jatkuu ke 8.1. klo 17. Mari Vuola-Tanila.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 8.1. klo 18. Anna-Mari
Linna.
Seniorikuoron harjoitukset to 9.1. klo 15. Anna-Mari
Linna.
Koko kansan perhekirkko
su 12.1. klo 10. Sanna Alanen,
Anna-Mari Linna.
Reipasaamu ke 15.1. klo 9.
kirkon pallosalissa.
Messu su 19.1. klo 10. Sanna
Alanen, Juha Määttä, AnnaMari Linna.
Kansanlaulukirkko su 26.1.
klo 10. Sasu Kallio, Johanna
Porkola, Mari Vuola-Tanila. JA
Tervon pelimannit.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Lasten ja perheiden jouluhartaus to 12.12. klo 9.30.
Markku Virta, Mari Vuola-Tanila. Katri Heikkinen ja Marita
Jaatinen.
Kutsu yhteyteen messu su

15.12. klo 17. Johanna Porkola.
Ilta alkaa yhteisellä kahvittelulla, josta siirrymme messuun
ylistämään, kuulemaan opetusta ja rukoilemaan. Lapsille
omaa ohjelmaa opetuksen aikana. Esirukouspalvelu messun
jälkeen.
Sinkkujen kahvi- ja mehuhetki ma 16.12. klo 18.
Takkahuoneessa, käynti parkkipaikan puoleisesta ovesta.
Tutustumme toisiimme ja keskustelemme vapaamuotoisesti
esiin tulevista aiheista. Vetäjänä
toimii pastori, vt perheneuvoja
Sirpa Nummenheimo.
Arki-illan ehtoollinen ti
17.12. klo 18.30. Johanna
Porkola. ja Matti Turunen.
Ehtoollishartaus arkiseen tyyliin.
Kantelekonsertti ke 18.12.
klo 18. Silja Kallio oppilaineen,
Richard Nicholls. Vapaa pääsy.
Arki-illan ehtoollinen ti 7.1.
klo 18.30. Johanna Porkola.
Pulinapaja to 9.1. klo 10. Alkaen on avoinna arkipäivisin
ma, ti ja to.
Toiminnan miehet pe 10.1.
klo 13. Miesten omaa toimintaa perjantaisin.
Petosen perhekerho to 16.1.
klo 9.30. (torstaisin).
Sovintoon elämän kanssaryhmä to 16.1. klo 13. Ryhmä
kokoontuu kuusi kertaa torstaisin. Ryhmässä on mahdollista
pohtia yhdessä toisten kanssa
keinoja itsensä ymmärtämiseen, tuntemiseen ja arvostamiseen. Pohjana käytetään sosiaalipsykologi Saara Kinnusen
kirjaa Tarkempia tietoja ja ilm.

hanna.rasa@evl.fi (p. 040-4848
372) tai riitta.reima@evl.fi (p.
040 4848 370) 7.1 alkaen.
Kutsu yhteyteen messu su
19.1. klo 17. Johanna Porkola.
Nuortenilta ti 21.1. klo 16.30.
Ystäväpiiri
varttuneille
to 23.1. klo 12. Ystäväpiiri
kokoontuu torstaisin.
Kaakaokirkko su 26.1. klo
16. Sirpa Nummenheimo
Kallaveden seutu - muut
Kauneimmat
joululaulut
Haminalahden
nuorisoseurantalolla la 14.12. klo 17.
Anna-Mari Linna.
Kauneimmat
joululaulut
Sotkan Onnissa su 15.12. klo
18. Matti Pentikäinen, Richard
Nicholls.
Kauneimmat
joululaulut
Pitkälahden ABC-asemalla
to 19.12. klo 17. Matti Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila.
Nuorten lauluryhmä.
Kauneimmat
joululaulut
Ravintola Käskynkässä to
19.12. klo 18. Sasu Kallio, Richard Nicholls. Soikkokuja 12.
Miesten Raamattupiiri to
19.12. klo 18.30. Jynkänvuoren
kerhohuoneella, Isännäntie 22.
Kauneimmat
joululaulut
Kuopion Eläinpuistossa pe
20.12. klo 18. Richard Nicholls.
ja Nuorisokuoro KNOT.
Jynkänvuoren perhekerho
ma 13.1. klo 9.30. Jynkänvuoren kerhotilassa maanantaisin,
Isännäntie 22.
Rytkyn perhekerho ke 15.1.
klo 9.30. Rytkyn leirikeskuksessa.
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Poikaleiri 1.-2. lk. Kallavesi
poikaleiri pe 24.-26.1.2020
Rytkyn leirikeskuksessa. Ilmoittautuminen 1.-12.1. https://www.kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-seurakunta/
kouluikaiset.leirit-kohdasta.
Lisätietoja verkkosivulta tai
Eija Huuskonen, 0404848378,
eija.huuskonen@evl.fi.
Leväsen kammari ma 27.1.
klo 13. Varttuneille parittomilla viikoilla Leväsen palvelukeskuksella, Leväsentie 27, 2.
kerros.
Hyvän hoidon päivä ke
29.1. klo 10.30. Sanna Alanen.
Omaishoitajille, hoidettaville
ja liikuntarajoitteisille Rytkyn leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset Riitta Reimalle p.
040-4848 370 (Voit jättää myös
viestin vastaajaan).
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Kauneimmat joululaulut ke
11.12. klo 18. Veli Mäntynen,
Richard Nicholls.
Jouluaaton hartaus ti 24.12.
klo 14. Sasu Kallio, Anna-Mari
Linna.
Hengellinen matkakumppanuus ryhmä, aloitus- ja infotilaisuus su 12.1. klo 14. Veli
Mäntynen ja Raili Tiihonen.
Tilaisuudessa jaamme infoa toiminnasta.
Vehmasmäen perhekerho ti
14.1. klo 9.30. (tiistaisin)
Messu su 19.1. klo 13. Juha
Määttä, Mari Vuola-Tanila.

Diakoniatyö on ihmisten kohtaamista omana itsenään
Maarit Kirkinen.

”Kallaveden seurakunnan avoimet tilaisuudet ovat yksi tapa luoda sosiaalisia kontakteja”, Kirkinen ja Olsen rohkaisevat tutustumaan Pulinapajaan.

Annettava apu on aina asiakaslähtöistä. Se voi tilanteesta riippuen olla vaikka jonkin
lomakkeen täyttämisen avustamista, konkreettista ruokaapua tai talkoovoimin toteutettavaa muuttoapua. Tarvittaessa
ohjataan myös asioimaan vaikkapa sosiaalitoimeen ja neuvotaan tukiasioissa ja lomakkeiden täyttämisessä sekä
digiasioinnissa. Koska kyse on
kirkollisesta avustustoiminnasta, myös hengellinen puoli
huomioidaan keskusteluissa.
- Hengellisyys kulkee konkreettisen avun rinnalla. Se ei
pompsahda mukaan vasta, kun
asiat ovat täysin kunnossa vaan
on alusta lähtien tukevana osana, toteaa diakoniatyöntekijä
Martti Olsen.

"Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän
teille, tehkää te heille"
Matt:7:12

Y

ksinäisyys, elämän kriisitilanteet, taloudelliset
vaikeudet, elämänhallinnan lipsuminen, sairaudet,
työttömyys ja ikääntyminen.
Kuka vaan meistä voi joskus
löytää itsensä tilanteesta, jossa kaipaisi apua, muttei tiedä
mistä sitä hakea. Yksi vaihtoehto on kääntyä oman seura-

kunnan diakoniatyöntekijän
puoleen. Diakoniatyöntekijälle
voi varata ajan, jolloin asioita voidaan lähteä purkamaan
rauhassa keskustellen. Ajan
voi varata diakoniatoimistolla, puhelimella, sähköpostilla,
viestillä puhelinvastaajaan tai
täyttämällä yhteydenottolomakkeen. Diakoniatyöntekijät

ovat vaitiolovelvollisia, joten
käydyt keskustelut ovat täysin
luottamuksellisia. Apua saadakseen ei tarvitse kuulua seurakuntaan.
- Meille kaikki ihmiset ovat
yhtä arvokkaita ja tasa-arvoisia, korostaa Kallaveden seurakunnan diakoniatyöntekijä

Vastuu kansalaisten perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle, joten diakonia-avustus ei saa korvata
yhteiskunnan vastuuta. Diakonian kautta tarjottava taloudellinen tuki onkin pääsääntöisesti suunnattu tilapäiseen ja
kertaluonteiseen avustamiseen
vaikeassa tilanteessa.
- Asiakasta voidaan tukea taloudellisessa tilanteessa vaik-

kapa silloin, kun odotellaan
vielä tukien käsittelyä, Kirkinen kertoo.
Asiakkaan tukeminen muuten kuin taloudellisesti, voi olla
pitkäaikaistakin.
- Toivomme, että asiakkaan
elämäntilanteen kohentuessa
herää jonkinlainen kiinnostus toimia myös seurakunnan
parissa. Yksinäisyys on yksi
suurimmista ongelmista. Diakoniatyö vastaa haasteeseen
matalankynnyksen
tutustumispaikoilla kuten seurakunnan tiloissa toimivalla Pulinapajalla, Toiminnan miehet
-ryhmällä, Ystäväpiirillä sekä
Käskynkän kabinetissa kokoontuvalla Turinatuvalla, Olsen listaa.
Diakonian avustustoimintaan osoitetaan seurakunnan
talous- ja henkilöresursseja.
Määrärahojen lisäksi avustustoiminnassa voidaan käyttää
kolehti- ja lahjoitusvaroja.

Ei stressata joulua
Vuosi vuodelta lisääntyvät
paineet luoda ulkoisesti täydellinen joulu. Lahjat nostetaan joulun päällimmäiseksi
arvoksi, ja etenkin lapsiperheet
kokevat suurta ahdistusta voidakseen toteuttaa jälkikasvujen toiveita. Moni turvautuu
ottamaan jopa lainaa luodakseen täydellisen joulun. Jouluun varustaudutaan ylenpalttisin ruokatarjoiluin ja

trendikoristein. Tämä näkyy
myös diakoniatyön puolella
asiakkaissa, joiden taloudellinen tilanne on haastava.
- Toivoisin, että ihmiset
muistaisivat, että elämää on
joulunkin jälkeen ja laskut
erääntyvät. Joulu tulee ilman
kauheaa stressausta ja taloudellista panosta. Kaupallisuuden keskellä joulun perimmäinen uskonnollinen sanomakin
tahtoo hukkua, Olsen huomauttaa.
Sekä Kirkinen että Olsen pitävät työnsä parhaina puolina
päivien vaihtelevuutta ja ihmisten parissa työskentelyä.
Diakoniatyön parissa on mahdollista toimia vapaaehtoistyössä.
- Meihin diakoniatyöntekijöihin voi ottaa yhteyttä, jos
vapaaehtoistyö
kiinnostaa.
Työtä on tarjolla vaikkapa keittiön puolella tarjoilujen järjestäjänä. Toiminnan miehet
ryhmä on vapaaehtoisporukka, joka on auttanut muutoissa ja nikkaroinneissa, Kirkinen
vinkkaa.
- Tässä työssä tuntee onnistuneensa, kun on saanut autettua
lähimmäistä, Olsen tiivistää.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
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Avoinna:

Ma – Pe
La
Su

klo 9 - 19
klo 10 - 16
klo 12 - 16

Puh:

050 555 1159
050 911 0893

Monipuolinen kansainvälinen elintarvikekauppa
Toivotamme rauhallista joulunaikaa
ja onnellista uutta vuotta 2020!
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Aina iloinen palvelu – tervetuloa makujen maailmaan!
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry

Petosen vapaa-aikatilat, Pinari,
Pyörönkaari 19 70820 Kuopio

Avoinna ma-pe klo 10.00 - 13.00

Puh: 044 752 6425

toimisto@ppay.fi

MEIDÄN PETONEN
- 30 vuotta asukastoimintaa

Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen
historiikki on julkaistu!

Lukuisiin henkilöhaastatteluihin pohjautuva värikäs tarina siitä,
miten Petoselle syntyi vahva ja aktiivinen asukasyhteisö!
Kirjaa elävöittämässä on runsaasti upeaa kuvamateriaalia
kuluneiden vuosikymmenten varrelta.

Tilaa omasi osoitteesta www.ppay.fi
Kirjan hinta:

(+ postitettaessa toimituskulut 6,00 €)

Kahvio lomalla 19.12.2019 - 12.1.2020 - Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kirjaa saatavilla myös toimistoltamme ja Pinarin kahviosta

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviostamme sekä osoitteesta kahvio.ppay.fi

(Petosen vapaa-ajan tilat, Pyörönkaari 19)

Pinarin kahvio, Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Petosen vapaa-ajantilat Pinari, Pyörönkaari 19
puh. 044 752 6425 www.ppay.fi (email: toimisto@ppay.fi)

Kirjasta saatu myyntituotto käytetään yleishyödylliseen toimintaan, kuten Petosen kevät–
ja joulutapahtumiin - ostamalla tuet suoraan alueellista hyvinvointia. Kiitos!

